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Plats och tid

Stadshuset, , klockan 15:00- 16:30

Beslutande

Kjell Gustafsson (S),ordförande
Gunilla Carlsson (C)
Bengt-Olof Idmyr (KD)
Jan-Erik Jeppsson (M)
Marcus Åhagen (L)
Eric Westerberg (MP)
Monika Eriksson (SD) ersätter Fredrik Bertilsson (SD)p

Ersättare

Lennart Karlsson (M)

Övriga deltagande

Carina Stolt sekreterare

Utses att justera

Bengt-Olof Idmyr (KD)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2019-04-26 klockan 13:00

Justerade paragrafer

§19- §24

Underskrifter
Sekreterare

Carina Stolt
Ordförande

Kjell Gustafsson (S)
Justerande

Bengt-Olof Idmyr (KD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Valnämnden
2019-04-15

Datum då

Datum då

anslaget sätts upp

2019-04-29

Förvaringsplats

Kommunstyrelsens förvaltning

anslaget tas ned

för protokollet
Underskrift
......................................................................................................................................................

Carina Stolt

2019-05-21
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Dnr VAL/2019:5

Revisionens granskning
Bakgrund
Kommunens revisorer har granskat valnämndens ansvarsutövande för 2018.
Sammanfattning
Revisorernas sammanfattande bedömning är att valnämnden delvis utövar
tillräcklig styrning, uppföljning och ledning över sin verksamhet. Nämnden har en
fastslagen budget men har inte fastslagit mål för sin verksamhet.
Vidare bedömer revisorerna att valnämnden vidtar tillräckliga åtgärder för att nå
en budget i balans då det finns ett ekonomiskt överskott om 300 tkr vid årets slut.
Nämnden har inte beslutat om en internkontrollplan. Återrapportering av
verksamheten har skett i anslutning till genomförda val men inte enligt någon
fastslagen rapporteringsmall.
Beslutsunderlag
Valnämndens ansvarsutövande 2018 – översiktlig granskning av nämndernas
ansvarsutövande 2018 – mars 2019
Beslutsgång
Ordförande Kjell Gustafsson föreslår att valnämnden sammankallas för ett
uppföljningsmöte efter europaparlamentsvalet.
Beslut
1.

Valnämnden kallar till uppföljningssammanträde måndagen den 23
september klockan 15:00

___

Beslutet skickas till:
Valnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden

§ 20

Sammanträdesdatum

Sida

2019-04-15

4 (8)

Dnr VAL/2019:2

Röstmottagare vid förtidsröstningen och ambulerande röstmottagare
Bakgrund
Personal har rekryterats för att hantera förtidsröstning samt uppdraget som
ambulerande röstmottagare. Utöver medborgarservices och valkansliets personal
har kommunen anställt ytterligare personal.
Sammanfattning
Mjölby kommun planerar att ha fyra förtidsröstningslokaler öppna samt erbjuda
ambulerande röstmottagare
Beslutsunderlag
Röstmottagare i förtidsröstningen och ambulerande röstmottagare, missiv 2019-0410
Beslut
1.

Valnämnden utser Sarah Alassi och Helena Junkes till röstmottagare samt
ambulerande röstmottagare

____
Beslutet skickas till:
De valda
Personalhandläggare
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr VAL/2019:3

Information från valutbildningar
Bakgrund
Delar av valnämnden och valkansliet har deltagit i utbildningar med reflektioner
från höstens riksdags, landstings- och kommunalval samt nyheter inför
kommande Europaparlamentsval.
Sammanfattning
En nyhet vid föregående val var möjligheten att boka en ambulerande
röstmottagare. I Mjölby var detta möjligt genom bokning via vår
medborgarservice.
Nyhet inför detta val är kravet att valsedelsställen ska skyddas för insyn.
Dackeskolan finsnickeriprogram kommer tillverka skydd till valsedlarna till
kommunens röstnings- och vallokaler.
Beslutsunderlag
Valmyndighetens erfarenheter från 2018 års val till riksdagen, kommun- och
landstingsfullmäktige
SKL inför valet till Europaparlamentet
Beslut
1.

Valnämnden tar del av informationen och ger i uppdrag till valkansliet att
bifoga uppgifterna till valnämndens uppföljningssammanträde.

___
Beslutet skickas till:
Valnämndens sekreterare
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr VAL/2019:1

Ekonomi
Bakgrund
Inför Europaparlamentsvalet har nya regler införts om skyddande av
valhemligheten genom att skydda valsedlarna för insyn.
Sammanfattning
Valmyndigheten har för den extra uppgiften att skydda valsedlarna på ett
betryggande sätt ersatt Mjölby kommun med ytterligare 89 512 kronor i
förhållande till den beräknade budgeten för året.

Intäkter
EP-val 2019
EP-val 2019

Utfall
-576 512
- 44 000
-620 512

Driftbudget
-531 000
0
-531 000

Beslutsunderlag
Ekonomi valnämnden 2019, missiv 2019-04-10
Beslut
1.

Valnämnden tar del av informationen

____
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Avvikelse
45 512
44 000
89 512
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Dnr VAL/2018:2

Meddelanden
Bakgrund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska inom det egna
ansvarsområdet ha en god förmåga att identifiera och möta informationspåverkan
och annan spridning av vilseledande information riktat mot Sverige.
Sammanfattning
MSB har skickat ut en uppmaning till landets kommuner att rapportera eventuella
avvikelser som kan påverka det kommande EU-valet.
Beslutsunderlag
Informationspåverkan i samband med EU-valet 2019 – rapportering av avvikelser
till MSB PM 2019-04-04
Beslut
1.

Valnämnden tar del av informationen

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Nästa möte
Bakgrund
Valnämnden har sitt nästa sammanträde onsdagen den 29 maj kl 09.30 vilket är
den så kallade onsdagsräkningen. Detta sammanträde är även öppet för
allmänheten. Detta möte kommer även att utannonseras via media.
Enligt beslut vid dagens möte har valnämnden även ett uppföljande möte
måndagen den 23 september för att stämma av genomförandet av det stundande
Europaparlamentsvalet.
Beslut
1.

Valnämnden noterar att de följande sammanträdesdagar är inbokade
29 maj klockan 09:30
23 september klockan 15:00

___
Beslutet skickas till:
Valnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

